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Trochę historii

 Intermodalne przewozy towarowe sięgają początku XVIII wieku. W tym czasie 

transportowano węgiel w kontenerach na kanale Bridgewater w Anglii. 

 Wiele się wydarzyło od tego czasu. 

 Dziś intermodalny transport towarowy odgrywa znaczącą rolę w całym łańcuchu 

dostaw i dystrybucji wielu krajów.

 Na jego rozwój na wpływ wiele trendów i megatrendów występujących w 

logistyce oraz gospodarce.
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Jaki powinien być nowoczesny transport intermodalny?

 Dostępny

 Otwarty

 Niezawodny

 Elastyczny

 Zoptymalizowany kosztowo

 Szybki

 Zrównoważony
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Czynniki sprzyjające rozwojowi transportu 
intermodalnego w Polsce 

 Korzystne położenie Polski – skrzyżowanie głównych europejskich korytarzy 

transportowych.

 Rosnąca wymiana międzynarodowa, która zwiększa popyt na przewozy 

międzynarodowe.

 Rosnący popyt na przewozy towarów wysoko przetworzonych o wysokiej podatności 

na technologie transportu kombinowanego.

 Ukierunkowana na rozwój proekologicznych rodzajów transportu i zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska polityka transportowa UE. 

 Rezerwy zdolności przewozowej transportu kolejowego i perspektywa przejęcia przez 

kolej części przewozów z transportu drogowego.

 Pojawianie się na rynku nowych operatorów – przedsiębiorstw, które dysponują 

własnym taborem i które rozwijają sieć własnych terminali intermodalnych [Kozerska 

2014, KZA 2020].
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Trendy

 Cyfryzacja

 One-stop-shop

 Interoperacyjność

 Synchromodalność

 Współdzielenie

 Ekologiczność

 E-commerce
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Cyfryzacja
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Cyfryzacja (1)

 Cyfryzacja danych i procesów.

 Inteligentne systemy transportowe, Internet Rzeczy, rozwiązania predykcyjne, 

analityka dużych zbiorów danych, Fizyczny Internet, rozszerzona rzeczywistość, 

sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, śledzenie i monitorowanie pojazdów, 

systemy automatycznej identyfikacji (np. RFID), sieci sensoryczne, blockchain, 

cyberbezpieczeństwo …

 „Wyzwaniem jest nie tyle zastosowanie nowych technologii w działalności 

operacyjnej, ile integracja technologii cyfrowych i procesów biznesowych w 

przedsiębiorstwach” [Pieriegud 2019].

 Transformacja cyfrowa – to również powstawanie nowych procesów 

biznesowych, z których część może odbywać się tylko w świecie cyfrowym.

 Digital Innovation Hub (DIH).
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Cyfryzacja (2)

 Mniej dokumentów papierowych

 Przejrzyste i ustandaryzowane reguły

 Lepszy dostęp do aktualnych informacji

 Mniejsza ilość błędów

 Lepsze planowanie

 Łatwiejsza kontrola

 Podniesienie jakości świadczonych usług

 Redukcja czasu i kosztów
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One stop shop



10

One stop shop

 Świadczenie kompleksowych usług przez jednego dostawcę – „wszystkie usługi 

pod jednym dachem”.

 Usługi te są wykonywane samodzielnie lub we współpracy z partnerami.

 Wspomaganie klientów wzdłuż łańcucha wartości.

 Ryzyko uzależnienia się od jednego podmiotu.
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Interoperacyjność
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Interoperacyjność

 Cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności, tak 

by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą 

istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych 

możliwości implementacji [interoperability-definition.info 2020].

 Potrzebna jest nie tylko integracja systemów transportowych, ale systemów 

dziedzinowych (systemy linii żeglugowych, systemy terminalowe, systemy operatorów 

logistycznych, systemy celne, systemy służb kontrolnych).

 Potrzebne są nowoczesne narzędzia do wymiany informacji i jednolite standardy 

wymiany informacji.

 Dzięki temu można uniknąć przekazywania jednej informacji wielokrotnie i zmniejszyć 

nakłady pracy przy organizacji operacji (czas, błędy, trudność w obsłudze).
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Synchromodalność
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Synchromodalność (1)

• Transport towarów 
realizowany przez więcej 
niż jeden rodzaj 
transportu

Multimodalność

• Transport towarów 
realizowany przez więcej 
niż jeden rodzaj 
transportu w tej samej 
jednostce transportowej

Intermodalność
• Transport towarów 

realizowany różnymi 
rodzajami transportu w 
sposób zoptymalizowany

Komodalność

• Transport towarów  
realizowany różnymi 
rodzajami transportu w 
sposób zoptymalizowany 
i kooperacyjny w czasie 
rzeczywistym

Synchromodalność

Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów

[Kubek 2018]
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Synchromodalność (2)

 Transport towarów realizowany różnymi rodzajami transportu w sposób 

zoptymalizowany i kooperacyjny w czasie rzeczywistym.

 O wyborze odpowiedniego środka transportu i czasie dostawy decyduje 

integrator logistyczny, wykorzystując aktualną efektywność poszczególnych 

elementów sieci logistycznej [Kubek 2018].

 Efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

 Ekologiczność (w odniesieniu do transportu drogowego).

 Dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

 Potrzeba przeładunku – długi czas przestojów.

 Dwa razy dłuższy czas dostawy (niż przewóz drogowy) [Kubek 2018].
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Współdzielenie
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Współdzielenie

 Wspólne korzystanie z zasobów z wykorzystaniem platform internetowych.

 „[…] intermodal łączy, a nie dzieli. Dlatego mówimy o współdziałaniu, a nie o 

rywalizacji wielu rodzajów transportu” [Góra 2017].

 Lepsze wykorzystanie zasobów.

 Dostęp do nowych zasobów.

 Zmniejszenie kosztów.

 Większa elastyczność.

 Uzależnienie się od innych.

 Utrata kontroli nad zasobami i procesami.
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Ekologiczność
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Ekologiczność

 Do głównych zalet transportu intermodalnego należy zmniejszenie kosztów 

zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie środowiska i hałasu.

 Presja na rozwój proekologicznych rodzajów transportu i zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska oraz wypadków (Biała Księga, Europejski Zielony 

Ład).

 Podobne oczekiwania mają również klienci biznesowi, ponieważ wymagają tego 

od nich konsumenci. Ma to wpływ na konkurencyjność i poprawę wizerunku.
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E-commerce
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E-commerce na świecie

 3,54 bln USD globalnego handlu elektronicznego (14% całości handlu) i 45 mld 

przesyłek KEP w 2019 roku (21% wzrostu w stosunku do 2018 r.) [eMarketer].

 38,4 mld USD i 1,3 mld zamówień w 2019 roku w Chiński Dzień Singla w Alibaba.

 W kolejnych latach najszybciej ma rosnąć rynek azjatycki (głównie chiński) –

średnio rocznie o ok. 28%.

 W 2021 r. te wartości mają wynosić odpowiednio: 4,9 bln USD sprzedaży (18% 

całości handlu) i 60 mld przesyłek.
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E-commerce w Polsce

 W 2004 roku sprzedaż sklepów działających w polskiej sieci wynosiła tylko 

1 mld zł.

 W 2019 roku wartość ta wzrosła do ok. 50 mld zł (tyle co obroty Biedronki), 

a liczba wysłanych przesyłek KEP wyniosła ok. 300 mln (6% całości handlu 

detalicznego).

 W 2021 roku wartość rynku może wynieść ok. 70 mld* zł, a liczba przesyłek KEP –

ok. 420 mln.

*Ta prognoza jest już nieaktualna ze względu na lockdown
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Cross border e-commerce

 „W dobie digitalizacji świat jest mniejszy niż był kiedykolwiek”. [Blankenship 2017]

 Polega na kupowaniu lub sprzedaży produktów zagranicą za pośrednictwem 

Internetu.

 Ok. 23% udziału w światowym e-handlu – ok. 650 mld USD sprzedaży w 2018 r. 

(w Polsce jest to ok. 10%).

 W 2020 roku ma przekroczyć wartość 1 bln USD, a więc ok. 25% globalnej 

sprzedaży internetowej. 

 Największym wzrostem będzie się charakteryzować rynek azjatycki.

 Reaktywacja Nowego Jedwabnego Szlaku sprzyja inwestycjom w budowę oraz 

modernizację linii kolejowych i terminali.
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Wyzwania logistyczne

 Klienci są coraz bardziej „wszechkanałowi”.

 Klientom coraz bardziej zależy na otrzymywaniu informacji o statusie 

realizacji zamówienia i przesyłce w czasie rzeczywistym.

 Rosną oczekiwania w zakresie szybkich dostaw.

 Klienci zwracają coraz większa uwagę na aspekty ekologiczne w zakresie 

logistyki (opakowania, transport).

 Dynamiczny rozwój platform sprzedaży (3xA).
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Podsumowanie

 Na transport modalny wpływ mają światowe trendy, które w podobny sposób 

oddziałują na sektor TSL.

 Kierunkiem rozwoju jest dążenie do utworzenia inteligentnego, przyjaznego dla 

środowiska naturalnego i dostępnego dla użytkowników systemu transportowego

[Pieriegud 2019].

 Ważna jest też współpraca między różnymi podmiotami ekosystemu transportu 

intermodalnego w Polsce i na świecie.
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